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PROJETO CONCEITUAL DO PROCESSO DE:

DESCO!\lISSIONA!\lENTO DE: REATORES DE S(N) NA MB

AII/or: CIIG(L\') Alldre Lllis Ferreiro ,\farqlwl CflEA,' 5062!288nSp

I. INTRODUçAo C\
Este documento apresenta os conceilos gerais que balizam o descomissioJ1amê11l0 de remOl~

nuclemes de submarinos com propubGo nuele;u', ;, serem operados pela Marinha do 13m,il l~m), E
importame destacar que, na fase aluai (NOV20 10), o projelo do submarino ainda nGo k,i iniciado, o
que está previsto para o ano (lê 201:2. Por sua \"t'z. riS inslClhwôes de construção e apoio (estaleiro e
base) j.í possuem o projeto básico cm HndamênlO. /\3~im sendo,considen:1I1do o alUa! cronograma de
obtenção do submarino com prefpulsao nuclear, ou S(N), cuja construção se inicia em 2016, êste
dO~lImel1to concentra-se na etapa de projeto J(' concepç8o do descomissionarrlenlo c!n l'ealüI' nuclear
desse meio. No mual plnllejamc'nto. () descomisslon<lmcnto do reator nuclear do S(N) se LÍorá após 30
anos de emprego do submarino. ou seja, cm 2055. considerando a construção desse meio concluida
em 1025.

Como qualquer inslala\:ao fluekar no Brasil, '1 Comissao Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) é a autoridade nucional para tudas aS atividades: de Ik~t'llCiame11lo. Os S(N) possuem
rcatores e sistemas nucleares l' consideram, ênl seu ciclo de vida (projeto, construçâo. operação,
manutenção e atualizaçào). a e1apa de descomissionaIllel1to. que é a última f11se de manuseio do
submarino por assim dizer. Inclusive. pabes que operam com esse tipo de meio seguem esse
procedimento. como os EUA, a Frnnça.o Reino Unido e a Rússi,zL os quais possuem experiência
ampla nesse assumo [l],

Ao longo d~ utilizaç:âo do submarino, vanoS conceiws e disciplinas são empregados tais
(:01110: prateçüo radiológica. anális~ de segurunça {nuclear, naval cinduslriulL gcrcnciamenlO de
rejeitos. entre \)utros. É digno de ll1en\:ào que o de-seomissionamemo também OCOITê' em outros tipos
de insralaçõesco!11o refinarias de petróleo e plantas quimicas. por exemplo [2J.

Par2 efeitos de organização. o submarino ~ divido em seções ou blocos estruturai:;:, Em cada
bloco. alTanjam-se os eql.lípamcntns compativeis cüm as funções eatividadcs exercidas 11 bordo. Por
exemplo. há um hloco que conccl11l'i1 lodos os meios de tmnsmissuQ de comandos e sensores
(periscópioil, radiotransmissures e outroS). sendo conhecido como '"bloco de comando e manobra":
out.ro bloco agrega o vaso do reaIUL geradort::s de vapor. equipank'l1ws para tratar Cüln a fiss50
nllch.'ar e a transferência de energia térmica", sendo conhecido como "bloco de geração de energ.ia
nuckar". ESlc bloco compreende (1 chamado "circuílu primário" ds propulsão.

1. DESENVOLVlillENTO

2.1 Visáo Gemi

() objetivo do descornissiol1amento é viabilizar o armUZel1L1J11Cnto do material utilizado nu
submarino~ como um todo~ de f~')rma segura para o público c o meio ambiente [3]. Tomada n decisão
de se encerrar a operaçào com o rCalO!' nuclear do SIN), ou do próprio submarino, a CNEN devc ser
oficialmente informada. É digno de mençào qUé durante a operaçào (k~sscmei0 estão previstas
í:l1Í\'idadcs de inspeçàn pela CNET\, dentro do conceito de se manter () licencian1cnw de operação do
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Dr. Maurício. Essa será a argumentação base para não se fazer, absolutamente, nada nesse momento, mas podemos listar elementos que mostram que essa atitude é, no mínimo, perigosa.1. Entendemos que, as decisões tecnológicas e procedimentos no seu aspecto mais detalhado podem ser deixados para mais perto da atividade, mas no caso brasileiro no qual, seguramente, o sítio de descomissionamento será também em Itaguai, algumas questões técnicas no aspecto macro devem ser definidas já, como, por exemplo, eventuais instalações específicas típicas na base de submarinos que vai suportar suportar essa atividade e o sítio de enterro dos componentes irradiados que a lógica indica que será também em Itaguaí..2. No caso de outros países, que já tem um número maior de submarinos, e cujas instalações de descomissionamento já existem, fica mais fácil definir TUDO para mais próximo do descomissionamento. Esses países, especialmente, a Rússia erraram em sua estratégias e não temos o direito de incorrer no mesmo erro. Portanto, questões como transporte do material radioativo, retirado do submarino, descarga dos elementos combustíveis usados se por guindaste em terra ou navio especial, local de armazenamento intermediário não podem deixar para serem discutido às vésperas do descomissionamento.3. A questão orçamentária. É preciso se estabelecer um fundo de longo prazo para financiar o descomissionamento, caso contrário, certamente, faltarão recursos. A operação além de complexa é , extremamente, custosa e se não houver um fundo para descomissionamento, dificilmente, a Marinha terá dotação no orçamento pata tal.4. E finalmente, como admitido, nas análises de segurança, a operação do submarino pode não acontecer como esperado e o submarino precisar ser retirado do serviço prematuramente.
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1't.:'8tor nuclear t" seus sistemas associados, Ao longo d:J. estucagem dü matcrinl tnl11bén1 serJo f:eitas
ati\'idadcs de monítoraçào radiológicn. pr(ltc~~ão l1sica e salvaguardas do materiaL

Em todus os S(N). durante o (!escomissiol1amento, todo o combustivd nuclear, o qual
representa cerca de 99~;,o da (mlle de radíomívídnJe no S(N). e o inventário de rejeitos 5Ól~ds.
I.jquidos e gasosos são retirados do navio [4]. Para os demais equipamentos. existenl duas lillhc\s cl'>

açüo: ~

a) Retirada Oll separaçüo da se~'ãn ou blocu de geraçüo de energia nuclear do restante do
submarino. f-\pÓS. isso, () bloco inteiro i.' preparado para annazenamento (tcmporario ou
ddinitivo): "

b) Idem acima. mas com a retirada. do interior do bloco de geração de energia nuclear. dos
cumponentes mais~_ SigIlilic~lliyos: vaso do rca101', geradores de vapor. prcssurizador.
bombas ck circulação. l~mques de expansi."!o (' vúlvulas. Cada lIm destes- itens. assim (;01110

() restante da st:çJ.o estrutural do bloco dI;;' geraçuo de energia nuclear. (~ pn:parado entào
para annazcnHmeJ1l(i ltempodrio ou d'2nnitivo).

No presente doculllento. OplLH1-S~ pda sl'.":gunda linha de açuo, tendo em vista as i1tividadcs de
nlOnitora~~3oda radjação e pl'oleçào fisica inclusive. Como cOl1seqüêncía, isto n=quererú u retírada do
vaso do re.ator. geradores de vapor e outroS cOl11ponentcs~ para facilitar a faina de transporte. uma vez
que () conjuntu todo momadodcyerà pesar cerca de 1.500 toneladas (já relirado o combustivcl e DS

meios lluidos'l.

No dcsconlissionamenl() de StNL dois m;pecws são mais relevantes neSS,H etnpa: (]
gerencial11enw do combustível llllckar (já irradiadu) c ü gel'cneiamelltL\ dos componentes mccúnicos
de maior vulto (i.c. vaso de pressão do reator. gt.'fadorcs de- vapur. pressurizador. bombas de
círculação de reü·ígcrame. para mencionar alguns). alem do próprio casco (seçiio esrrLHural) ondü tais
equipaJllentos foram mOlHados.

o primeiro item (Combu5tivel Iludem. eJl1 l~)fJ11a de elementos cOlubustfveis) é aqLltk que
possui mnioratividade nuclear (rnciiomividad(·). decorrente da fissâo nucleal' c renções deriv(Jc1ds
(decain1cnto radioalivo) e deve ser retirado do submarino seguindo-se os procedÍlncmos de descarga
de com bllstivc! nuc le~lr. já !xeyistos nas instalações do EBN.

Outro compOI1Cntê que tfllnh~rn requer um cuidado especial são as l'CSimlS ou agentes
químicos que lidam com o tl';Jl~lIncnto (Lc. purit~ca~'t1o) do refrigerante do circuito priInário, agentes
esses que lanlbêm P()ssucm valor elevado de alivaçiio nuclear. No ca.so, aplicam~se os procedimentos
de tratamento de rejeitos. como jú previsto e feito ao longo da vida útil do submarino. Vale dizer que
tal procedimtl'llm emuito semelhante ao que se tem nas usinas nucleares de emprego civil [3].

o segundo aspecto diz respeito aos cquipamcmos rnet~ilicos que tiveram COnlai.O clireto com a
radioati "idade. durante toda iI \'ida do submarifHJ. Tais itL'ns precisam ser tratados de forma especial.
por causa da ativação decorrente da exposiçuo :.) radioativicladc,cm relação ao restante elos
equipalllentos de propubão ii.t'. mrbinas. condensaduL ejelorês de VÚCllO e outros).

No manuseio de lOdos esses itens acima, é illlportallle a aplicaçüü do L'onceitude decaimento
wdioativo. ou seja. a atividade nuclear do Illnterial que foi irradiado reduz-sê ao longu dQ tempo.
uma vez que não hú mais n~~uo Iluclear. Como conseqüência, em função dos l'adionuc!ídeos
t'nvolvidos e de suus melas-vidas ([1.1). \:omo o Cobalro-60 (' o Nióbio-94. o tempu de arl11~IZtmlgenl
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de lais t.:i.,lInpOnenles deve ser feito plJr décadas. em locais preparados para taL Normalmente. cm
usinas Ilu<'iêarês.collsidêra-sc qUê () deSêomissiollélmCllic) dêva se linda r em ate 60 allOS aS:?ês,,~a

parada da usina [2]. \

. A liama I mostra o conceito macro das atidd'ldes envolvidas no descomissionarnclllo c''-12
renrores de suhmarlnos com propu!St1o nuclear [4 (' )J. U InICIO desse prucesso c a uecJSào de se
retirar esse meio de dti"idalk: permanente ("suhmarinc inacti\'alioo"j, considerando-se a análise de
diversos Jhtnres O.e. estado dos equipnmelltos. condiçües técnicas de maIlUlcnç;}o. cündiçôcs de
contorno de apoio logístico. para citar alguns), A seguir. procede-se ii retirada do combusTível
nuclear C'reactor derlleling·~). como já mencionado acima. O combustivel pode ser arll18.zenadü. após
o devido prÇ'paro pura tal. cm depósitos temporúriüs ou ddinitivos ("'Cucl tcl11porary or long lcrm
storage"). sendo tambcm possíl,'cl Llzc-r o reprocessamento desse combustivel ("rue! reprocessing."').
assim como se "crifica nas usinas nucleares da rrança, Japão e Reino Uniuo.

Atualmente, esw atividade de reproc.cssamcrno nào é considerada no proj~[O cOllccitu,JI do
dcscomissionamel1to do reator nucJe~\r do S(N') ;] ser operado pela rAB.
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I FlJtllong
.-'/,?.--------.~---~;}, ttlrlí stc'!a€t

-"--,,,,-
/ r--------,

1/// p...R>?3üor
defuding

Subm2.fine
U18.ctnratÍon

Ship svsítrn sl1ut·
c!O?ln: equipnlent

rer110val

[,efueled reactor
c ornpill1fúf:11t f---.....

rtrnmr21

P,C':2i.;:tor
cOnipartmcnt

sll1pment

Rt.::ct':H'
comjJ2Ii.ment

long term slorage

Subman.llc
recyclmg
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/tpós o tratamento do combuslivel 11I.1c1i..?:ar. pane-se para o lnanllseio/r~mução dos
equipamentos de maior ntividade (';ship syslem ShulJoWI1. equipmenl renlüvar'), os quais se situam
na região êstruturat ele geração de encrgia (norlllalm(-:me o centro de gravid.1l1e dos submarinos
tlucleares de ataque, ou S)\;A), hachurada na figura L Considerando-se o histórico de operação do
submarino ou o perl'il de' 'utiliza~:fío do re~J[or e1'n função do tempo, enecessúrlo aguardar a
diminuição da radioatividade nas estruturas metúlieas. por um tempo ela ordem de IS fi 24 meses.
ficando () submadno atracado ao cais.

f.-\lualmentc, rt'tir;:l-se do submarino o \.:ompnnimcnto de geru,\'ão de energia nuclear
C"defuekd rt'actor companment rel1lo\a!·'). ;'-\ seguir. removem-se os itens d(~ste compartimemo [ü e
7], senOI) qUê U \'a:~D do rc;}wr é o itcm onde Sê tem i.1 maior aiividade. Por sua .....ez. os outros
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equipamentos, nO circuito primano, também recebem o mesmo tratamento: o vaso do reatar é
preparado para ser retirado do submarino; o meio é preparado para a remoção do vaso; o vaso do
reator seglle para o local de at111aZenamento permanente (a ser definido pela CNEN). Levando-se em
conta os meios de blindagem atuais, com o uso de resinas polimérieas, entre outros, é possivel
tam bém contar com o armazenamento temporário, observados os limites de segurança e de prpteção
radiológica. Os demais equiplul1cntos, não relaeionados com o setor de maior radioatividadc, l'Io(7-'m
ser inclusive reciclados ("submarine reeycling"). mantendo-se a monitoração e aeompanhamerllo Ü{l
radioatividade. \~

.,\

Em síntese, preocupamo-nos com o armazenamento temporário e definitivo do combustí~el
nuclear, das resinas de tratamento de rclrigerante e dos equipamentos do circuito primário, cm local
apropriado (i.e. repositório especial) e depois que os equípamentos já tivercm sido aprestados para tal
(i.e. colocação de resina polimérica para blindagem antes da retirada do submarino).

2.2 Conceitos Envolvidos
a) A segurança nuclear e a proteção ambiental são consideradas em toelas as tarefas, no

que diz respeito á análise prévia de risco elas atividades a serem realizadas; aplicação
de conceitos de proteção radiológica; utilização de meios adequados (i.e. uso de
equipamentos de proteção individual, monitoraçuo de ambientes e outros);

b) O manuseio elo combustível nuclear ,e dos rejeitos nucleares prevalece sobre o
manuseio do vaso do reator, geradores de vapor e outros;

c) Os níveis de radioatividade serão mantidos abaixo dos limites estabelecidos nas
normas e posições regulmórias de proteção radiológica e ambiental, conforme
divulgados pela autoridade nacional (atualmente, a Comissão Nacional de Energia
Nuclear - CNEN) [8,9 e 10]:

cl) Os meios de inJi-aestrutura devem ser dimensionados para receber os efluentes,
rejeitos e componentes imldiados dentro da filosofia de deseomissionamento, após
estes terem sido devidamente preparados para transporte e estoeagem;

e) Adotam-se procedimentos de salvaguardas de material nuclear, de não proliferação de
tecnologia e de segurança fisica de todo o material envolvido no descomissionamento
nuclear do submarino: e

f) Os procedimentos operacionais de descomissionamento precisam scr atuaJizados com
as normas de proteção radiológica, proteção ambiental e segurança industrial, as quais
são revisadas ao longo dos anos.

23 Detalhes Técnicos

Apresentan,los alguns detalhes técnicos dcntl'D da linha de ação mais complcta (retirada total
dos equipamentos):

a) Para o inicio do descomissionamcnto do reator nuclear, o sistema de propulsão deverá
estar em temperaturas, pressões e níveis de radioatividade condizentes para essa
atividade;

b) O submarino deverá ser levado para local estável (i.e. dique seco ou interior de
prédio), onde será feita a retirada do combustível nuclcar;

c) Antes da abertura do vaso do remor. para a retírada dos elementos combustiveis, é
necessário rcduzir o nível de radiaçüo no compariimento dc geração de energia
nuclear de forma compatível com as atividacles ali serem feitas. Isso é feito por meio
de um sistema externo e auxiliar ao submarino, especialmente projetado e construído
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para tal, empregando-se ventiladorcs, filtros especiais, detectores de radiação, dentre
outros. Vale comentar que esse procedimento é o mesmo utilizado na tr~à' de
combustivel do reator: \ ~

d) Os .el~m:ntos combustíveis são ~'etirados em dispositiv~s.especiais, com blindàli m.,
raclioioglca especlfica, e movlmentados para o predlO do combustlvel. p\t~

annazenamcnto em piscinas de estocagem. específicas para essa finalidade; ~\

c) Dcpois que todos os elementos combustiveis forem retirados do vaso do reatar, as'
resinas de tratamento e o próprio refrigerante do circuito prín1ário (úgua leve) podem
ser retirados do submarino, aplicando-se procedimentos especificos: monitoração da
radioatividade, manuseio c eSlOcagem em tanques metálicos (aço inoxidável) e outros;

l) A seguir, o compartimento de geraç.ão de energia nuelear pode ser cOl1ado ou
destacado em rclação ao restante do submarino. Serão dois cOl1es próximos das duas
anteparas dc blindagem daquele setor. Haverá assim a separação de grande
componentc estrutlll~ª1 em rclaç:ão ao restante do submarino. Isso requer meios de
transporte e manuseio de carga de grande capacidade (dezenas e centenas de
toneladas). Ao final, tcrcmos o submarino separado em três partes: duas com
equipamentos não nucleares e tuna relativa à genlçD.o de energia nuclear;

g) A seção de geração de energia nuelear deve ser levada para local especifieo para a
continuação das atividades, utilizando-se meios de blindagemíel11balagel11 para a
proteção do pessoal e I11cio ambiente;

11) Os cOl11pOnelllcs removiveis do eompm-limento de geração de energia nuclear podem
ser retirados a seguir: detectores nucleares. cabos elétricos, sistemas de mOllitoração
de vazamentos: peças de ajustes de montagem (i.e. calços) e outros:

i) Os aspectos de transpol1e e proteçno fisiea de itens relacionados com as tarefas acima
devem obedecer às normas da CNEN 1.1 I, 12, 13 c 14]; e

j) Técnicas de dcscontaminaçno de equipamentos deverão ser avaliadas para o emprego
especifico em cada tipo de equipamento [15].

2.3.1) Necessidades específicas do EBN

No projeto deste empreendimento devem ser previstas:

a) área para cstocagem 1l1lennediária dos itens descomissionados~ observando-se os
devidos cuidados e recomencJações de protcção radiológica, proteçno física c
salvaguardas, em funçào da legislaçào vigente;

b) rotas de transporte de material decorrente cJo descomissionamento do reator do S(N),
de acordo com a legislação vigente:

c) procedimcntos industriais para corte ou separaçno do bloco de geração de energia
nuclear do S(N) e conseqüente separação;

d) no setor de estocagcm intermediária1 dos itens de geração de energia nuclear em
descomissionamcnto, isola-se a área por meio de muro de blindagem e para proteção
fisiea (mantendo-se uma distància mínima de 10m entre o lllUro e os itens).
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2.3.2) Pontos para medida de radioatividade

Na região do bloco de geração de energia nuclear do S(N), os seguintes pontos deverão
ser monitorados, com detectores apropriados, para se medir as doses radiológicas

,(principalmente para radiação gama), para efeitos de se avaliar a melhor ocasião~p,lra o
inicio das operações industriais (cortes, manuseios, transportes e outras): \ \

a) Superi1cie externa do casco (circunferencial); \) \
b) Anteparas de blindagem de vante e ré; ?s::::
c) Piso do corredor de comunicação entre o sctor de vante c o setor de ré do S(N);
d) Superflcie externa dos geradores de vapor:
e) Superl1cie externa das bombas de circulação;
1) Superl1cie externa dQtanque de blindagem primáriá; e
g) Superl1cie externa do pressurizadO!'.

Obserl'açtio: a supertkie externa que se menciona acima é o ponto mais extemo do
equipamento, o qual poderá ter isolamento térmico. Nesse caso, meele-se entào na
supertlcie do isolamento térmico.
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